บริษัท มิลล์ คอน สตีล จำกัด (มหำชน)
MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED
ที่ MILL 005/2563
วันที่ 10 มีนำคม 2563
เรื่ อง
เรี ยน

แจ้ งประธานกรรมการตรวจสอบลาออก และแต่งตังกรรมการตรวจสอบ
้
กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่สง่ มาด้ วย

แบบแจ้ งรายชื่อและขอบเขตการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท มิลล์คอน สตีล จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) ครัง้ ที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563 ได้ มี
มติดงั นี ้
1. รับทราบการลาออกของ พลเอก วินยั ภัททิยกุล จากการเป็ นประธานกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้ องค์ประกอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบมีความอิสระมากขึน้ โดยมีผลตังแต่
้ วนั ที่ 9 มีนาคม 2563 แต่ยงั คงดารงตาแหน่งประธานกรรมการ
บริษัท และกรรมการอิสระ
2. อนุมตั ิแต่งตัง้ นายอภิชาติ จีระพันธุ์ ตาแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ให้ ดารงตาแหน่งประธาน
กรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตังแต่
้ วนั ที่ 9 มีนาคม 2563
3. อนุมตั ิแต่งตัง้ พล.ต.อ. สุนทร ซ้ ายขวัญ ตาแหน่งกรรมการอิสระ ให้ ดารงตาแหน่งกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตังแต่
้
วันที่ 9 มีนาคม 2563

จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

………………………………
(นางสาวจุรีรัตน์ ลปนาวณิชย์)
กรรมการ

1

F 24-1
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดาเนิ นงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ด้วยทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหำชน) ครัง้ ที่ 3/2563 เมือ่ วันที่ 9 มีนำคม 2563 ได้มมี ติดงั ต่อไปนี้
แต่งตัง้ /ต่อวำระ
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ

กรรมกำรตรวจสอบ

คือ (1) นำยอภิชำติ จีระพันธุ ์ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
(2) พล.ต.อ. สุนทร ซ้ำยขวัญ กรรมกำรตรวจสอบ
(3) ..............................................................................................................................................
(4) ..............................................................................................................................................
โดยกำรแต่งตัง้ /ต่อวำระ ให้มผี ล ณ วันที่ 9 มีนำคม 2563
กำหนด/เปลีย่ นแปลง ขอบเขต หน้ำที่ ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึง่ มีรำยละเอียด ดังนี้
.............................………………...........................………………………………………................................……………………
…………….............................………………...........................………………………………………................................………
…………………………...............................………………...........................………………………………………........................
โดยกำรกำหนด/เปลีย่ นแปลง ขอบเขต หน้ำที่ ควำมรับผิดชอบดังกล่ำวให้มผี ล ณ วันที่ ………………………
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ประกอบด้วย:
1. ประธานกรรมการตรวจสอบ

นำยอภิชำติ จีระพันธุ ์

วาระการดารงตาแหน่งคงเหลือ 2 ปี

2. กรรมการตรวจสอบ

พล.ต.อ. สุนทร ซ้ำยขวัญ

วาระการดารงตาแหน่งคงเหลือ 1 ปี

3. กรรมการตรวจสอบ

นำยปรำรถนำ บงกชมำศ

วาระการดารงตาแหน่งคงเหลือ 1 ปี

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ นำงสำววัฑฒิกำ เลิศฤทธิกลุ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั มีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษทั ดังต่อไปนี้
1. สอบทำนให้บริษทั มีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้องและเปิ ดเผยอย่ำงเพียงพอ โดยกำรประสำนงำนกับผูส้ อบบัญชี
ภำยนอก และผูบ้ ริหำรทีร่ บั ผิดชอบจัดทำรำยงำนทำงกำรเงินทัง้ รำยไตรมำสและประจำปี คณะกรรมกำรตรวจสอบอำจ
เสนอแนะให้ผูส้ อบบัญชีสอบทำนหรือตรวจรำยกำรใดๆ ทีเ่ ห็นว่ำจำเป็ นและเป็ นเรื่องสำคัญในระหว่ำงกำรตรวจสอบบัญชีของ
บริษทั
2. สอบทำนให้บริษทั มีระบบควบคุมภำยในและกำรตรวจสอบภำยในทีม่ คี วำมเหมำะสมและมีประสิทธิผล โดยสอบทำนร่วมกับ
ผูส้ อบบัญชีภำยนอกและผูต้ รวจสอบภำยใน
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3. สอบทำนกำรปฏิบตั ขิ องบริษทั ให้เป็ นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ตำมข้อกำหนดของตลำด
4. พิจำรณำคัดเลือก และเสนอแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีของบริษทั รวมถึงพิจำรณำเสนอค่ำตอบแทนของผูส้ อบบัญชี โดยคำนึงถึง
ควำมน่ำเชื่อถือ ควำมเพียงพอของทรัพยำกร และปริมำณงำนตรวจสอบของสำนักงำนตรวจสอบบัญชีนนั้ รวมถึงประสบกำรณ์
ของบุคคลำกรทีไ่ ด้รบั มอบหมำยให้ทำกำรตรวจสอบบัญชีของบริษทั
5. พิจำรณำกำรเปิ ดเผยข้อมูลของบริษทั ในกรณีทเ่ี กิดรำยกำรทีเ่ กี่ยวโยง หรือรำยกำรทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ให้มี
ควำมถูกต้องและครบถ้วน รวมถึงให้ควำมเห็นถึงควำมจำเป็ นและควำมสมเหตุสมผลของกำรทำรำยกำรดังกล่ำว
6. ปฏิบตั กิ ำรอื่นใดตำมทีค่ ณะกรรมกำรบริษทั มอบหมำย และคณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นชอบด้วย
7. จัดทำรำยงำนกิจกรรมของคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ในรำยงำนประจำปี ของบริษทั
8. รำยงำนกำรดำเนินงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบให้คณะกรรมกำรบริษทั ทรำบอย่ำงน้อยปี ละหนึ่งครัง้
9. มีอำนำจในกำรดำเนินกำรตรวจสอบและสอบสวนตำมทีจ่ ำเป็ นในเรื่องต่ำงๆ รวมถึงกำรแสวงหำควำมเห็นทีเ่ ป็ นอิสระจำกที่
ปรึกษำทำงวิชำชีพอื่นใดเมือ่ เห็นว่ำจำเป็ นด้วยค่ำใช้จ่ำยของบริษทั เพือ่ ให้กำรปฏิบตั ิงำนภำยใต้หน้ำทีค่ วำมรับผิดชอบสำเร็จ
ลุลว่ งด้วยดี
บริษทั ขอรับรองต่อตลำดหลักทรัพย์ดงั นี้
1. กรรมกำรตรวจสอบมีคุณสมบัตคิ รบถ้วนตำมหลักเกณฑ์ทต่ี ลำดหลักทรัพย์กำหนด
2. ขอบเขต หน้ำที่ ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบข้ำงต้นเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ทต่ี ลำดหลักทรัพย์กำหนด

ลงชื่อ ………………………………………………… กรรมการ
(
)
(ตราประทับ)
ลงชื่อ …………………………………………………กรรมการ
(
)

